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13.  Előterjesztés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, 

a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című 

pályázat tárgyában 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

           

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2017. (VII.27.) 

Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„1. részt kíván venni a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye 

területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhíváson, a „Pilisszentlászló 

csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című pályázat benyújtásával, bruttó 95.000.000 

Ft támogatási igénnyel,  

 

2.   a fejlesztés helyszínei:  
 

1. 2009 Pilisszentlászló, Belterület – Kivett vízfolyás (Apátkúti patak) (380 hrsz.), 

2. 2009 Pilisszentlászló, Kökény utca (498., 458 hrsz.) 

3. 2009 Pilisszentlászló, Galagonya utca (466 hrsz.) 

4. 2009 Pilisszentlászló, Rózsahegy utca (Vadrózsa utca) (495 hrsz.) 

5. 2009 Pilisszentlászló, Névtelen utca (Rózsahegy utca) (521. hrsz.) 

6. 2009 Pilisszentlászló, Rózsahegy utca (522 hrsz.) 

7. 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca (432 hrsz.) 

8. 2009 Pilisszentlászló, Kossuth Lajos utca (393., 391/3 hrsz.) 

9. 2009 Pilisszentlászló, Árnyas utca (276 hrsz.) 

 

3. a pályázat megvalósítása érdekében Pilisszentlászló Község Önkormányzat összesen 

legfeljebb bruttó 5.000.000 Ft önerő biztosítását vállalja, melyet a Képviselő-testület a 

2017. évi költségvetés felhalmozási kiadások sora terhére biztosít, 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére, 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat költségvetési hatásait az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe.” 

 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-4. pont: azonnal 

    5. pont: a költségvetés soron következő módosításakor 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési iroda, Közgazdasági Iroda 
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 K. m. f. 

 

 

 Tóth Attila s. k. dr. Gerendás Gábor s. k. 

 polgármester jegyző 
 

 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Városfejlesztési Iroda – intézkedésre 

4. Közgazdasági Iroda - intézkedésre 

 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2017. szeptember 27. 

 

 

Dr. Sajtos Sándorné 

jegyzőkönyvvezető 


